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Toimintakertomus vuodesta 2015 

 

Vuosi 2015 oli Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran 80. toimintavuosi. Seuran 

toiminnan tarkoitus on edistää kasvatuksen ja koulutuksen historian tutkimusta ja tukea sen 

harrastusta maassamme. Seura järjesti edellisten vuosien lailla toimintavuoden aikana 

muutamia kuukausiesitelmiä ja yhden laajemman yhteisseminaarin, julkaisi Kasvatus & Aika 

-aikakausjulkaisua ja vuosikirjan. Vuoden aikana kehitettiin myös seuran hallintoa ja 

kokouskäytänteitä (esimerkiksi kirjanpito ajanmukaistettiin, aiempaa laajempi 

nettikokousjärjestelmän hyödyntäminen). Seuran toimintaa pyrittiin aktivoimaan myös sillä, 

että seuran jäsenille mahdollisuuden perustaa seuran alaisuuteen erityisiä 

tutkijaverkostoryhmiä. Ensimmäinen tällainen perustettiinkin jo joulukuussa. Myös seuran 

vuosikirjan toimitustyötä uudistettiin toimintakauden ja syyskaudella aloitettiin myös tähän 

liittyvä laajempikin uudistus alulle. Edellisten vuosien tapaan seura on pyrkinyt eri yhteyksissä 

tekemään yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen ja kasvatus- ja historian alan toimijoiden 

kanssa.  

 

Seuran hallitukseen kuuluivat toimintakautena 2015:  

 

Juhani Tähtinen (pj),  

Pauli Arola (varapj.),  

Jouko Kauranne,  

Marjo Nieminen 

Lasse Paajanen,  

Jukka Rantala, 

Jari Salminen, 

Taina Sillanpää, 

Janne Säntti 

ja Kaisa Vehkalahti.  

 

Sihteerinä ja taloudenhoitajana toimi toimintakauden aikana Lilja Aikio.  

 

 

Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden 2015 aikana viisi. Yksi näistä oli sähköpostikokous. 

Lokakuun 6. päivän kokous toteutettiin ensimmäistä kertaa seuran historiassa kokonaan 

nettiyhteyksien (AC:n) avulla. Muissakin kokouksissa osa hallituksen jäsenistä on osallistunut 

kokouksiin nettiyhteyksien välityksellä viime vuosien tapaan. Vuoden aikana järjestelmä 

saatiin viimeinkin toimimaan melko luotettavasti. Tämä tekee kokouksiin osallistumisen 

helpommaksi Helsingin ulkopuolisille hallituksen jäsenille.  

 

Hallituksen tukena toimi edellisten vuosien lailla neljä toimikuntaa. Kotisivu- ja 

tiedotustoimikuntaan kuuluivat Jari Salminen, Marjo Nieminen ja Janne Säntti. Vuosikirjan 

toimituksesta vastasivat Jouko Kauranne, Erkki Merimaa ja Jukka Rantala. 

Kuukausikokouksista ja jäsenasioista vastaavassa toimikunnassa olivat Pauli Arola, Lasse 

Paajanen ja Taina Sillanpää sekä kansainvälisten asioiden toimikunnassa Kaisa Vehkalahti. 

Ensimmäisinä mainitut hallituksen jäsenet toimivat toimikuntien vastuuhenkilöinä. Vuoden 

aikana käytiin keskustelua myös toimikuntien toiminnan uudelleen järjestämisestä ja 

päivittämisestä. Tämä tuli ajankohtaiseksi etenkin vuosikirjan uudistustyön yhteydessä. 

Syksyllä päätettiin perustaa entisten toimikuntien lisäksi oma toimikuntansa seuran 

ylläpitämän kasvatuksen historian virtuaalisen oppimisympäristön ympärille. Toimikuntien 



lopullinen järjestäytyminen siirtyi kuitenkin seuraavan toimintakauden puolelle. Lisäksi 

päätettiin avata alan tutkijoille mahdollisuus perustaa seuran alaisuudessa toimivia 

tutkijaverkostoryhmiä. Vuoden lopussa yksi tällainen hyväksyttiinkin, nimittäin elämäkerta- ja 

muistitietotutkijaverkosto, joka aloittaa varsinaisen toimintansa vuoden 2016 kevään aikana. 

 

 

Seuran jäsenmaksu oli 30 euroa, opiskelijajäsenmaksu 15 euroa. Vuoden loppuun mennessä 

jäsenmaksunsa oli maksanut 50 seuran jäsentä, joista opiskelijajäseniä 7. Edelliseen kauteen 

verrattuna seuran jäsenmäärä pysyi ennallaan, seuraan tuli muutamia uusia jäseniä, ja muutama 

vanha jäsen jätti jäsenmaksunsa maksamatta. Seuran toimintakauden toiminta oli 

taloudellisesti 317,82 euroa alijäämäistä.  

  

Seuran kevätkokous pidettiin 19. toukokuuta ja syyskokous 20. lokakuuta. Kevätkokous 

vahvisti seuran tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille. Syyskokous 

hyväksyi seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016 sekä valitsi hallituksen 

erovuoroissa olevien jäsenten tilalle uudet jäsenet. Vanhoista jäsenistä tuli uudelleen valituiksi 

Jari Salminen ja Jouko Kauranne. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Mirka Räisänen 

Tampereelta. Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin Sirkka Ahonen ja Jan Löfström. Vuoden 

aikana seuran taloushallintoa on pyritty myös kehittämään. Tähän liittyen merkittävin uudistus 

on siirtyminen seuran kirjanpidossa atk-pohjaisen kirjanpitojärjestelmän käyttöön. Näin seuran 

kirjanpito saatiin vastaamaan yhdistyslain edellyttämiä kriteereitä. 

 

Seuran järjestämiin tilaisuuksiin osallistui vuoden aikana vähän yli 100 henkeä. 

Kuukausiesitelmiä pidettiin kolme. Näistä ensimmäisessä, 24. helmikuuta, pidetyssä 

seminaarissa alustuksen piti Mari Halli. Hän piti alustuksen nimeltään ”Koulurauhaa 

takaamassa? Etsivä keskuspoliisi ja helsinkiläiset kansakoulut 1930-luvun taitteessa”. Toinen 

seminaari pidettiin 19.5., jossa alustuksen piti Hannu Sunni. Esitelmän nimi oli ”Röyhkeä 

opettaja”. Maija Meretniemi esitelmöi tuoreen väitöskirjansa pohjalta 20.10 pidetyssä 

seminaarissa. Hänen esitelmänsä nimi oli ”Äitiyden ja opettajuuden ristivetoa - 

lastentarhanopettajien varhaisvuosikymmeniltä". Yhteensä osallistujia näissä kolmessa 

seminaarissa oli noin 50. Kaksi näistä välitettiin myös suorana netinvälityksellä. 

 

Kuukausiseminaarien lisäksi seura järjesti Suomen Historiallisen Seuran ja Suomen 

Oppihistoriallisen Seuran kanssa 16. huhtikuuta ”Aatteet, opit ja ideologiat kasvatuksen ja 

koulutuksen määrittäjinä” -yleisöseminaarin Tieteiden talolla Helsingissä. Seminaarissa 

alustivat emerita professori Sirkka Ahonen (TY) ja dosentti Marja Jalava (Hy). Ahosen 

alustuksen aiheena oli ”koulutuspolitiikan vaihtuvat ideologiat” ja Jalavan esityksen aihe oli 

”1970-luvun tutkinnonuudistus yliopistossa”. Ahosen alustusta kommentoi professori Pauli 

Siljander (OY) ja Jalavan alustusta kommentoi dosentti Arto Nevala (UEF). Lisäksi 

seminaarissa pohdittiin paneelissa aate, oppi- ja ideologiahistorian tutkimuksen nykyaikaa ja 

tulevaisuutta Suomessa. Paneeliin osallistuivat Sirkka Ahonen, Markku Hyrkkänen (Tay), 

Marja Jalava ja Pauli Siljander. Paneelin puheenjohtajana toimi Risto Ikonen (UEF). 

Seminaarissa oli myös neljä työryhmää, joissa seminaariin osallistujat esittivät yhteensä 15 

alustusta omista tutkimuksistaan. Seminaari, johon osallistui noin 60 alan harrastajaa ja 

tutkijaa, oli kaikin puolin onnistunut.  

 

Seuran kotisivut olivat toimintakaudella edelleen keskeinen seuran tiedotuskanava. Jäsenille 

tiedotteita lähetettiin myös sähköpostilla (osalle myös kirjeitse). Muutenkin seuran 

tilaisuuksista tiedottamisessa käytettiin hyödyksi erilaisia sähköisiä ja muita tiedotuskanavia. 

Kotisivulta löytyy myös linkki seuran netissä julkaistuihin vuosikirjoihin.  



 

Vuoden 2015 vuosikirja, jonka teemana oli ”koulumuistot – kokemuksia koulusta, tutkimusta 

muistelusta”, julkaistiin sekä digitaalisesti netissä että perinteisesti painettuna (50 kpl:n painos 

ja heti julkaisemisen jälkeen tilattiin 30 kpl:n lisäpainos). Seuran jäsenille vuosikirjan hinnaksi 

sovittiin omakustannushinta eli 10 euroa (sis. postimaksun), muille 15 euroa. Vuosikirjan 

toimitti Jouko Kauranteen, joka oli vastannut pitkään vuosikirjan toimittamisesta, 

sairastumisen vuoksi loppuun Janne Säntti. Loppuvuoden keskustelujen tuloksena vuosikirjan 

toimittamista päätettiin jatkossa uudistaa. Janne Säntille annettiin tämän uudistuksen 

linjauksen suunnittelutyö. Lähtökohdaksi tälle asetettiin se, että vuosikirjassa tulisi olemaan 

jatkossa kahdentasoisia kirjoituksia, toiset vertaisarviointiprosessin läpikäyneitä ja toiset 

vuosikirjan toimituksen hyväksymiä tekstejä. Samalla päätettiin, että vuosikirjan 

toimitustyöhön tullaan jatkossa panostamaan aiempaa enemmän.  

 

Seuran julkaisema Kasvatus & Aika -lehti ilmestyi neljä kertaa, keskimäärin reilun sadan sivun 

laajuisina numeroina. Vuonna 2015 julkaistiin perinteiseen tapaa kaksi teemanumeroa, toinen 

näistä käsitteli tieteen ymmärrettävyyttä ja oppimista ja toinen yliopistohistoriaa. Lehden 

lukijamäärät ovat pysyneet edelleen korkeana sekä suoraluvun että Elektra-palvelun kautta. 

Vuoden 2015 Kasvatus & Ajan toimittajia olivat Kaisa Vehkalahti (päätoimittaja), Essi Jouhki 

(toimitussihteeri), Ilana Aalto, Heini Hakosalo, Risto Ikonen, Annukka Jauhiainen, Arto 

Nevala, Marjo Nieminen, Riitta Oittinen, Mirka Räisänen, Antti W. Saari, Eija Stark ja Janne 

Säntti.  

 

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura kuului vuonna 2015 Tieteellisten seurain 

valtuuskuntaan ja Suomen tiedekustantajien liittoon sekä oli Tilaushistoriakeskuksen jäsen. 

Juhani Tähtinen oli toimintakauden aikana Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen 

varajäsenenä. Myös seuran hallituksen jäsen Kaisa Vehkalahti on tämän hallituksen varajäsen. 

Pauli Arola toimi Tilaushistoriakeskuksen hallituksen varapuheenjohtajana. Suomen 

kasvatuksen ja koulutuksen historian seura on myös yksi kasvatuksen historian verkoston 

(vuodesta 2014 lähtien kasvatuksen historian ja filosofian verkoston) taustaseuroista. 

 


